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Polední teploty nám dávají důrazně znát, 
že je tu léto. S koncem školního roku 
jsme si užili Indiánskou zahradní slavnost 
ve  školce, Kamenické obecní hry anebo 
školní akademii. 
Můžeme snít o lenošení, ale jenom snít, 
protože pro mnohé z nás je léto hlavní 
stavební sezonou, a tudíž čas pro velmi 
bdělou aktivitu. Byla dokončena silnice 
z Ládví do Ládevse, dokončujeme chod-
ník a zastávky na Těptíně, dokončuje se 
rozšíření budovy základní školy v Kame-
nici tak, aby sloužila od nového školního 
roku.  Na pozadí horečně pokračuje pro-
jektová příprava na vybrané komunikace 
a chodníky Ládví a Štiřín. S očekáváním 
vyhlížíme zahájení stavby skateparku, 
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který bude letos také dokončen. Pra-
cujeme na úpravách obecního úřadu 
a budeme rozšiřovat parkoviště okolo bu-
dovy úřadu, abychom pomohli parkování 
na náměstí.
Všem obyvatelům Kamenice přeji klid 
a zasloužený odpočinek, krásnou dovole-
nou a dětem nezapomenutelné prázdni-
ny. Pokud už by mělo pršet, tak jen tolik, 
aby to prospělo a neuškodilo.
Léto velmi přeje sousedskému potkávání 
a na to se sám velmi těším.

Pavel Čermák, starosta@kamenice.cz

DEN RODINY

PO PRÁZDNINÁCH PŘIPRAVUJEME 
ZMĚNY VE ZPRAVODAJI

Milí čtenáři,
již v tomto čísle jsme pro vás přines-
li nový vzhled „Informací do ruky“ 
(kalendáře akcí).  Přehledu pláno-
vaných akcí je věnován větší pro-
stor. Cílem je shromáždit všechny 
připravované akce v Kamenici, 
případně i v okolí, do jednoho místa 
ve zpravodaji.  Přehled pořádaných 
akcí je situován do středu zpravoda-

je, aby bylo možné jej vyjmout a mít dle potřeby po ruce.
Další novinka přijde již v zářijovém zpravodaji. Chceme v ka-
ždém čísle zpravodaje otevřít jedno konkrétní téma, kterému 

bude věnován dostatečný prostor tak, aby bylo možné na zvo-
lenou problematiku se podívat z různých úhlů a rovin. Témata 
budou směřovat do různých oblastí, například školství, zdravot-
nictví, či životního prostředí, kultury a mnoha dalších zajíma-
vých oborů a odvětví..
Věřím, že změny přispějou ke čtivosti zpravodaji a každý v něm 
nalezne něco, co ho zaujme.

Nyní již jen vám všem popřeji hřejivé léto, šťastné návraty 
a mnoho krásných zážitků s vašimi blízkými.
Těším se s vámi na shledanou po prázdninách.

Jana Novodvorská, šéfredaktorka
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Zkrácené zápisy byly pořízeny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 16. 5. 2017

Rada obce Kamenice schválila:
• podání žádosti o dotaci na zpracování strategického dokumentu 

Koncepce veřejného osvětlení v obci Kamenice v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost vyhlášeném Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí.

• uzavření smlouvy o dílo s fi rmou Malířství a natěračství KOZÁKOVI 
s.r.o., Příčná 214, 250 63 Veleň, IČ: 01502506 na provedení malíř-
ských prací v budově Mateřské školy Kamenice na adrese Ringhof-
ferova 437, 251 68 Kamenice za celkovou cenu 162.164,20 Kč včetně 
DPH. Přesný rozsah předmětu díla je vymezen položkovým rozpoč-
tem – nabídkovou cenou.  

• předloženou projektovou dokumentaci k územnímu řízení na stavbu 
betonového skateparku na pozemku parc.č. 653/1 v k.ú. Těptín.

• výběr zhotovitele B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, 
IČ 43792553 na realizaci opravy komunikace Lovecká

• uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Kamenice jako investorem a spo-
lečností B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je realizace opravy komunikace 
Lovecká v úseku od ulice Lesní. Nedílnou součástí smlouvy o dílo 
je použití technologií ROADCEM, a to v rozsahu daném výkazem 
výměr, za celkovou cenu 529 148 Kč bez DPH.

Z RADY OBCE KAMENICE DNE 30. 5. 2017

Rada obce Kamenice schválila:
• vítěznou nabídku na realizaci akce „Obecní úřad Kamenice interiér - 

elektro„ podanou společností Hanspaulské stavitelství s.r.o., Nad Šár-
kou 1212/82, 160 00 Praha 6, IČ 27387372, za celkovou cenu 390.202 
Kč včetně DPH

• vítěznou nabídku na realizaci akce „Parter před Obecním úřadem“ 
podanou společností HES stavební s.r.o., Zelený pruh 1560/99, 140 00 
Praha 4, IČ 28143213, za celkovou cenu 565.753,35 Kč včetně DPH.

• pověření Ivy Petrové vedením odboru Stavební úřad ode dne 
12. června 2017 do dne jmenování nového vedoucího odboru.

• v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce 
na pronájem pozemků parc.č.741 o výměře 5.771 m², orná půda, par-
c.č.773/2 o výměře 552 m², trvalý travní porost, parc.č.773/6 o výmě-
ře 41 m², trvalý travní porost a parc.č.773/7 o výměře 73 m², ostatní 
plocha, ostatní komunikace zapsaných na LV 10001, k.ú. Těptín, ve 
vlastnictví obce Kamenice, Ringhoff erovo náměstí 434, 251 68 Kame-
nice – Olešovice, a to za těchto podmínek:

- nájem pozemků bude sjednán za účelem provozování mateřské školy
- nájemce bude na své náklady provádět údržbu pronajatých pozemků 
v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou č.2/2015 o ochraně 
a údržbě veřejné zeleně
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let 
- nabídky musí být podány písemně. 

- zveřejněný záměr obce bude vyvěšen na úřední desce minimálně 
po  dobu 15 dnů
• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 

Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., č. sml. IV-12-6018607/1, Lá-
dví, Benešovská – kNN, TS-p.č. 106/1, k.ú. Ládví. Starosta je pověřen 
podpisem smlouvy.

• uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi 
Obcí Kamenice a ČEZ Distribuce, a.s., č. sml. IZ-12-6000388/1, 
Těptín, Táhlá – kNN, pro parc.č. 78/28, 29 a 82, k.ú. Těptín. Starosta 
je pověřen podpisem smlouvy.

• spisový řád Obecního úřadu obce Kamenice včetně přílohy č. 1 Spi-
sového a skartačního plánu s účinností od 1. 7. 2017.

• záměr realizace úprav vnitřní prostor Kulturního centra Kamenice 
dle předložené studie – foyer, infocentrum, knihovna, hlavní sál, sva-
tební síň, foyer – vedlejší sál

• uzavření nájemních smluv v bytovém domě v Těptíně
• návrh vzhledu autobusových přístřešků na území obce Kamenice dle 

předložené vizualizace – typ Aureo, výrobce mmcité 1 a.s., se sídlem 
Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ: 276 70 864, která je přílohou usnese-
ní.  Osazování přístřešků bude probíhat v rámci realizací investičních 
akcí a konkrétní varianta provedení (materiál zadních stěn), bude 
zvolena s ohledem na místní podmínky.

INFORMACE  Z RADY OBCE KAMENICE A ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Naleznete také na:  http://www.obeckamenice.cz/urad/rada-obce/usneseni/; 
http://www.obeckamenice.cz/urad/zastupitelstvo/usneseni-a-zapisy/, nebo osobně u tajemníka OÚ Kamenice.
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ZA ROK 2016 
OBEC KAMENICE USPOŘILA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o vítání 
Vašeho dítěte, hlaste se na Obec-
ním úřadu Kamenice - matrika. 
Rodiče všech narozených dětí 
v obci neobesíláme z důvodu 
dodržování zákona na ochranu 
osobních údajů. 
Rodič, který bude mít o vítání zá-
jem, vyplní jednoduchý formulář 

VÝZVA K ÚDRŽBĚ DŘEVIN
NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by ohrožovaly bezpečný provoz obecních komunikací do 30. července 2017.
Odpovědnost za dosažení a udržování dobrého stavu dřevin je povinností vlastníka. Dřeviny je potřeba udržovat v takovém stavu, 
aby nezasahovaly do komunikace, umožnily bezpečný průchod a průjezd a neohrožovaly chodce a vozidla (jedná se zejména 
o přerostlé živé ploty, v případě stromů jednotlivých větví zasahujících do podchodné či podjezdné výšky).
Po termínu 30.7. 2017může být provedena údržba pracovníky TS Obce Kamenice.          Děkujeme, OÚ 
Kamenice.

a pošle na e-mailovou adresu matrika@kamenice.cz nebo odevzdá 
osobně na podatelně, či zašle poštou. Pro účely evidence bude zájemce 
požádán o jméno a datum narození dítěte, své jméno a vztah k dítěti, 
kontaktní telefon a adresu, na kterou bude zaslána ofi ciální pozvánka 
před konáním slavnostního obřadu. Přihlášku k Vítání občánků v obci 
Kamenice naleznete na www.kamenice.cz v sekci dokumenty - obecní 
úřad. 
Vítání je plánováno na listopadovou sobotu.

Jana Havlíčková, matrikářka
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UMĚNÍ ROZDÁVAT KRÁSU A RADOST
Již rok a půl si mohou lidé v obci všimnout mladého člověka na vozíku, 
který se pohybuje kolem nově vysazovaných stromů a záhonů. Je to pan 
Martin Záruba, který s obcí začal spolupracovat již v r. 2014. V tom roce 
vysadil lípu na Nové Hospodě a stromky na dětských hřištích. V dalším 
roce obnovil březovou alej, vysázel keře na dětském hřišti a založil trval-
kový záhon před Obecním úřadem na Ringhoff erově náměstí. 
Po těžkém úrazu páteře se po roce opět ozval a pustil se v Kameni-
ci do  práce – vyhrál zakázku na výsadbu aleje sakur na kamenickém 
hřbitově, vysadil mnoho mladých lip v alejích po celé Kamenici, založil 
louku starých časů vzadu za kulturním domem a dalších několik trval-
kových a keřových záhonů.

Již dlouho si přeji představit tohoto mladého muže našim čtenářům, 
proto jsem ho požádala o rozhovor, který vám přináším:

Kolik vám je let a odkud pocházíte?
Letos jsem oslavil třicátiny a bydlím v Praze.

Jak jste se dostal k zahradnické práci?
Od dětství jsem s rodiči a sourozenci trávil spoustu času v přírodě. Bavilo mě být 
venku a sportovat či se jinak hýbat. Což nakonec vedlo ke studiu SOŠ zahradnické 
na pražském Jarově a následně ke studiu bakalářského oboru Zahradní a krajinář-
ské úpravy na ČZU v Praze na Suchdole.

Co vás na tom nejvíc baví?
Baví mě fyzická a zároveň rozmanitá práce 
spojená s pobytem v přírodě, poznáváním 
nových míst a lidí. Zároveň řešení zajímavých 
projektů a určitý pocit zodpovědnosti z toho, 
že naší práci často vidí spousta lidí.

Jaká jsou v tom úskalí?
Když děláme zakázky pro obec, není možné se 
bohužel zavděčit všem lidem. Vždy se najde 
někdo, komu se nelíbí, že za vykácenou alej se 
vysazuje nová, nebo se část trávníku nahrazuje 
trvalkovým záhonem. Naštěstí takto nespoko-
jených lidí je minimum. Dalším úskalím je 
počasí, kterému neporučíme.
 
Jaká realizace se vám nejvíc povedla?
V rámci Kamenice mám největší radost z ob-
novení březové aleje, z dosázení spousty lip, 

včetně těch, které jsou pokračováním památ-
ného stromořadí ve Všedobrovicích. Jsem rád, 
že je obec nakloněna zachování a obnovování 
starých stromů, které na Kamenicku mají 
velkou historii. Těším se také na extenzivní 
trvalkový záhon, který jsme dělali letos na jaře 
na křižovatce směrem na Štiřín.

Můžete (pokud chcete) popsat proč jste 
na vozíku?
Na vozíku jsem dva roky, po úrazu páteře s po-
raněním míchy. Úraz se mi stal na kole.

Co umožní člověku s handicapem se 
vrátit k práci?
Za sebe mohu říct, že mě nikdy nenapadlo ne-
pracovat. Ale samozřejmě jsem nevěděl, jestli 
budu schopen pokračovat v poměrně těžké 
fyzické práci. Pomohla mi vůle vypěstovaná 
za roky sportování a velká podpora rodiny.  
A také to že jsem stále přesvědčen, že zas budu 
chodit a snažím se proto dělat maximum.

Co na tom bylo nejtěžší?
Nejtěžší na tom je vykonávat zahradnickou 
práci v terénu, což mě vždy nejvíce bavilo 

a teď to moc nejde. Problém může nastat, když 
se jedu podívat na novou zakázku a nevím, 
zda se na místo vůbec dostanu. Těch úskalí je 
spousta, ale za pomocí mých kolegů a toleran-
ci zákazníků to lze zvládat. 

Jste pořád takový optimista, jak působí-
te na venek?
Troufám si říct, že ano, opravdu špatných dní 
nebo myšlenek mám minimum.

Co byste vzkázal lidem, kterým se stalo 
něco podobného,  a kteří se snaží o ná-
vrat do běžného života? 
Pro mě je důležité o tom moc nepřemýšlet, 
nerozebírat proč se to stalo. Poučil jsem se 
z toho, život mi  řekl, abych zpomalil, což jsem 
udělal. Žiju přítomností a koukám se do bu-
doucna, kdy vím, že zas budu chodit a budeme 
s manželkou žít dál šťastný život. Dobré je také 
mít stále nějakou náplň, práci, sport, rodinu. 
Být aktivní a nelitovat se.
Velmi mě těší, že je obec Kamenice nakloněna 
péči o zeleň v takovém rozsahu. A touto ces-
tou bych rád poděkoval za dosavadní pracovní 
příležitosti.

Děkuji vám za rozhovor Šárka Valášková



Význam osobnosti Františka Ringhoff era byl vyzdvižen mnoha zajímavými akcemi, které za poslední půlrok 
proběhly v Praze, Kamenici, Štiříně a Velkých Popovicích. Do historie už nyní patří Mezinárodní konference 

na Zámku Štiřín, prohlídky Smíchova či jízda parním vagonem Komarek, ze kterých vám přinášíme fotografi c-
kou reportáž. 

Kdo tyto akce nestihl, může se o této osobnosti a celé jeho rodině podrobně seznámit na speciálních prohlídkách pivo-
varu, které probíhají denně ve13.00 a 15.00 hodin až do konce roku.          Eva Kršňáková

FOTOREPORTÁŽ
Z AKCÍ KONANÝCH K VÝROČÍ BARONA RINGHOFFERA
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ROČNÍKOVÉ PRÁCE OPĚT SPLNILY SVŮJ ÚČEL
Ve dnech 6. a 7. června u nás ve škole probíhaly  obhajoby  tzv. 
ročníkových prací žáků 9. tříd. Stalo se již tradicí, že nejstarší žáci 
si podle svého zájmu vyberou z vypsaných témat, případně si 
dohodnou téma s konzultantem,  a během půl roku zpracují dle 
daných kritérií závěrečnou práci. Tu pak před komisí složenou 
z učitelů ZŠ a před hosty z řad rodičů, kamarádů a spolužáků 
obhajují. Snaží se dokázat,  že si osvojili kompetence stanovené  
školním vzdělávacím programem, např. že umějí věcně správně  
a na dobré stylistické  a gramatické úrovni zpracovat odborné 
téma, že dokáží pracovat s různými zdroji informací a doplnit je i 
vlastními myšlenkami, že jsou nápadití a pečliví, ale i  že si umějí 
práci dobře naplánovat a plnit termíny a povinnosti. 
Jsme rádi, že žáci  letošních 9. tříd přistoupili k tomuto náročné-
mu úkolu většinou zodpovědně a že práce i jejich obhajoby měly 
převážně velmi pěknou úroveň.

Učitelé 2. st. ZŠ

V posledních dvou měsících školního roku měl Školní parlament plné 
ruce práce. Čekala nás organizace dvou velkých akcí spojených s chari-
tou – Daruj knihu a Sportovního dne.
Projekt Daruj knihu se naplnil 18 . května, kdy  navštívili zástupci Škol-
ního parlamentu Domov seniorů na Prosečnici. Předali jsme tam desítky 
knih, které žáci naší školy přinesli do školy, abychom je mohli darovat 
tamější knihovně, a tedy babičkám a dědečkům, kteří tam zrovna pobý-
vají. Jeli s námi i děti z pěveckého sboru a paní učitelka Štichová a krásně 
stařenkám i ošetřovatelkám zazpívaly a zahrály na kytaru a fl étny. Vezli 
jsme s sebou i koláčky a sušenky, které upekly děti z 8. tříd spolu s paní 
učitelkou Pikorovou. Akce se opravdu moc povedla, myslíme, že to byl 
silný zážitek i pro nás děti.
V době uzávěrky časopisu se právě pilně připravujeme na naši poslední 
letošní akci -  Sportovní den. Není to nic jednoduchého, musíme pro-

myslet, jak zorganizovat sportovní i jiné činnosti pro 500 dětí. Určitě se nám to povede, pomůžou nám samozřejmě paní učitelky, 
ale i děti z 8. ročníků. A jak naložíme s  penězi, které vybereme na startovném na charitativním běhu či jízdě na koloběžce? O tom 
rozhodneme až na začátku příštího školního roku
Žáci také vytvořili potravní pyramidu. Popsali, co a v jakém množství bychom měli jíst. Každý si poté vytvořil svoji potravní py-
ramidu a napsal, co by sám měl ve svém stravování změnit tak, aby jedl zdravě. Nakonec žáci porovnávali tradiční české pokrmy 
s výživovými doporučeními.
V průběhu projektu se žáci zúčastnili více než pěti videokonferencí s žáky z Maďarska a Moldávie. 

Lenka Hradecká, učitelka ZŠ

DARUJ KNIHU, ANEB TOHLE SE POVEDLO
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ČERVEN MĚSÍC ODCHODŮ? 
TŘEBA ABSOLVENTŮ ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Dnešní hodina matematiky proběhla vel-
mi zábavně a všichni to díky skvělé meto-
dě lépe pochopili.
Nejenže jsme si všichni kvůli této hodině 
koupili mlíčko ze školního obchůdku, 
které jsme si o přestávce vypili, ale také 
jsme si pomocí špejle v krabičce ukázali 
všechny stěnové a tělesové úhlopříčky. 
Pak jsme se také naučili povrch kvádru. 
Svou krabičku jsme si rozdělali a pomocí 
vzorečku jsme si vypočítali její povrch, 
tedy povrch kvádru.

Během jedné hodiny jsme se toho s paní 
učitelkou Ž. Proškovou hodně naučili.

Sára Lukasová, 6.B

MATEMATIKA JINAK

Náhorní, Matěj Krejčík, který se bude učit 
uměleckým kovářem, Michal Mrázek a David 
Skořepa, kteří se vyučí uměleckými truhláři.
Pro informační technologie na různých SPŠ se 
rozhodli Michal Bartoň, Adam Mrózek, Voj-
těch Starosta a Andrej Kováč.

Obchodní akademie nebo hotelnictví budou 
studovat Ester Vítová, Gabriela Erhartová, 
Eliška Vitásková, Filip Přeučil, Martin Augus-
týn.

Knihkupeckou a nakladatelskou činnost 
budou studovat Martina Malá a Viktorie 
Jalovcová, bezpečnostně právní činnost Ro-
man Adámek, Natálie Magnusková a Monika 
Vejmelková; na obor veterinářství – PET 
specialista SZeŠ v Benešově nastoupí Kateřina 
Krákorová.

Studenty pražské Stavební SPŠ Josefa Go-
čára se stanou: Aneta Růžičková, Antonín 
Hartman, Filip Jaško a Ondřej Chaloupka, 
na SPŠ Presslova nastoupí Johana Ronschak. 
Sociální činnosti se budou věnovat Linda Ber-
nášková a Andrea Hubičková. 

Na SPgŠ Evropská se 
chystá Adriana Váv-
rová, na VOŠ a SZŠ 
Praha 4 Alžběta Selucká 
a  Nikola Hrstková, na 
American Academy 
Lani Novak. 

Obor kosmetička si vybrala Anastázie Ková-
čiková, fotografk a Lucie Štrachová, mechanik 
elektronik František Fiala a Tomáš Holeček, 
elektrotechnik Jan Beran a Václav Merta, 
instalatér Tomáš Jelínek, strojní mechanik – 
zámečník Michal Korbel, truhlář Jan Langer 
a Karel Sklenář.

Nesmíme zapomenout na absolventy pátých 
tříd Jakuba Čermáka, Phoebe Kolmanovou, 
Patricii Oginčukovou, a Magdalenu Novou, 
kteří byli přijati na různá osmiletá všeobecná 
gymnázia, a Leilu Musajevu, která bude po-
kračovat ve studiu v Tanečním centru Praha. 
Stejně jako na absolventky sedmých tříd Ka-
teřinu Matouškovou, Adélu Matouškovou, 
Kateřinu Šikovou, Magdalénu Polákovou 
a Tatianu Stejskalovou, které se dostaly na šes-
tiletá všeobecná gymnázia. 

Blahopřejeme! 
 Mgr. Danka Dudková, výchovná poradkyně ZŠ v Kamenici

V tomto roce od nás odchází 48 absolventů 
dvou devátých tříd. Co říct o letošních deváťá-
cích? Jako ve všech předchozích ročnících na-
jdete v těchto třídách žáky nadané i průměrné, 
hodné i zlobivé, snaživé i lenochy, ochotné 
i neochotné. O většině z nich se ovšem dá říct, 
že v sobě mají dostatek slušnosti, zdvořilosti, 
citu a rozumu a jsou dobře připraveni na další 
studium. Je to zásluha rodin, z nichž k nám 
žáci přišli, ale samozřejmě také třídních uči-
telek i dalších vyučujících z prvního i druhého 
stupně. Jsou mezi nimi úspěšní účastníci růz-
ných celostátních soutěží, vrcholoví sportovci, 
hudebníci, tanečníci, výtvarníci, ICT specia-
listé, zkrátka mladí lidé, kteří mají velké sny 
a očekávání a my jim přejeme, aby se jim jich 
co nejvíce podařilo zrealizovat. 

Kam tedy odcházejí? 
Na prestižní čtyřletá pražská i mimopražská 
gymnázia míří Barbora Froňková, Jan Pešat, 
Milena Ptáčková, Markéta Bláhová, Lucie 
Semíková, Oliver Starosta a Barbora Pavlová.
Sítem talentových zkoušek úspěšně prošli 
Antonín Šmíd, který se rozhodl pro grafi ckou 
tvorbu na SŠ Michael, Adéla Ichnačáková, 
která bude studovat grafi cký design na SŠ 
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Dne 1. června jsme si svátek všech dětí užily, na zahradě Mateřské školy. Počasí nám přálo, nebe skoro bez mráčků. V maskách 
pohádkových Postav děti soutěžily a plnily úkoly – skákání v pytli, skoky přes pohyblivé lano, střelba z luku a šípu, skákání panáka. 
Po soutěži byly děti řádně odměněny sladkostmi, diplomy a medailemi.
A jako opožděný dárek k MDD jsme s dětmi vyrazily do FUN PARKU ŽIRAFA v Čestlicích. Děti se zde vyřádily na různých koloto-
čích, skluzavkách a dalších atrakcích. Celé dopoledne si děti náramně užily. O čem svědčí jejich spokojené obličeje.
Ještě jednou přejeme dětem vše nejlepší k MDD 

Hana Hrdličková a Linda Vejmelková, učitelky MŠ Kamenice
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INFORMACE
     „do ruky“

INFORMACE Z OBCEINFORMACE Z OBCE

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

ÚŘEDNÍ HODINY NA OÚ KAMENICE
Obecní úřad podatelna: tel.: 313 034 672 
e-mail:  podatelna@obeckamenice.cz

OÚ a SÚ:
Pondělí:  7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Středa:    7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.

Podatelna, Czech POINT:
Pondělí:  7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.00 hod.
Úterý:     7.30 – 12.00 hod. 
Středa:    7.30 – 12.00 hod.  13.00 -17.30 hod.
Čtvrtek:  7.30 – 12.00 hod.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rodiče, máte-li zájem o vítání Vašeho dítěte, hlaste se 

na Obecním úřadu Kamenice - matrika. Rodiče všech 

narozených dětí v obci neobesíláme z důvodu dodržo-

vání zákona na ochranu osobních údajů. 

Rodič, který bude mít o vítání zájem, vyplní jednoduchý 

formulář a pošle na e-mailovou adresu matrika@kame-

nice.cz nebo odevzdá osobně na podatelně, či zašle poštou. 

Pro účely evidence bude zájemce požádán o jméno a datum narození 

dítěte, své jméno a vztah k dítěti, kontaktní telefon a adresu, na kterou 

bude zaslána ofi ciální pozvánka před konáním slavnostního obřadu. 

Přihlášku k Vítání občánků v obci Kamenice naleznete na www.kameni-

ce.cz v sekci dokumenty - obecní úřad. 

Vítání je plánováno na listopadovou sobotu. 

PRÁZDNINY 2017
UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY

10. - 21. července 2017 - INVENTURA 
v tomto období bude veřejná knihovna uzavřena. 

Inventura přispěje ke lepšení služeb čtenářům. Je 

spojena se zaváděním nového elektronického systému. Více infor-

mací o nových možnostech pro čtenáře, které tento systém umož-

ňuje přineseme v některým z dalších zpravodajů.

VÝZVA PRO VYSTAVOVATELE 
NA VELETRH SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH 

PŘÍLEŽITOSTÍ V KAMENICI
Letošní již čtvrtý ročník veletrhu sportovních a zájmových činností proběhne 

17. září 2017 od 14.00 hodin před Kulturním domem v Kamenici.

V letošním roce opět vydáme speciální přílohu v záříovém čísle zpravodaje 

z Kamenice. Informace a přihášku pro vystavovatele naleznete na stránkách: 

www.kckamenice.cz

Termín pro přihlášení je do 30. července 2017

Těšíme se opět na viděnou

Kulturní centrum Kamenice

VÝZVA K ÚDRŽBĚ DŘEVIN
NA SOUKROMÝCH POZEMCÍCH

Žádáme občany o údržbu dřevin, které by ohrožovaly bezpečný 
provoz obecních komunikací do 30. července 2017.
Odpovědnost za dosažení a udržování dobrého stavu dřevin je po-

vinností vlastníka. Dřeviny je potřeba udržovat v takovém stavu, aby 

nezasahovaly do komunikace, umožnily bezpečný průchod a  prů-

jezd a neohrožovaly chodce a vozidla (jedná se zejména o přerostlé 

živé ploty, v případě stromů jednotlivých větví zasahujících do pod-

chodné či podjezdné výšky).

Po termínu 30.7. 2017 může být provedena údržba pracovníky TS 

Obce Kamenice.          Děkujeme, OÚ Kamenice.

7. srpna 2017 14.00 - 16.00 hod. -  Knihovna
PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA - DESKOHRANÍ 
V knihovně proběhne klání ve stolních hrách. Některé 

budou k dispozici, je možné si přinést i z domova. 

Připraveny budou sladké odměny.

Vstupné: zdarma

15. srpna 2017 10.30. - 12.00 hod. -  Knihovna
PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA 
- TVOŘIVÁ DÍLNIČKA 
Vstupné: zdarma

21. srpna 2017 14.00 - 16.00 hod. -  Knihovna
PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA 
- ZKUS SI PRÁCI KNIHOVNÍKA 
Vstupné: zdarma

28. srpna 2017 14.00 - 16.00 hod. -  Knihovna
PRÁZDNINOVÁ KNIHOVNA 
- ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
- hry, soutěže a opékání buřtíků. 

Vstupné: buřtík s chlebem

PROGRAM LETNÍHO KINA 
VE VELKÝCH POPOVICÍCH

ve čtvrtek na nádvoří pivovaru vždy od 21.00 hod.

13. července  PŘÍCHOZÍ 

27. července INFERNO 

10. srpna MILUJ SOUSEDA SVÉHO 

24. srpna  FOCUS

Vstupné: 100 Kč, obsahuje uvítací pivo Velkopopovický Kozel a poukázku 

na prohlídku pivovaru, kterou lze použít při příští návštěvě.



21. září 2017 od 10:30 - KD Kamenice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma
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KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

PODZIM 2017

ZÁŘÍ

Přinášíme orientační přehled akcí Kulturního centra a v Kultur-
ním domě v Kamenici. Program může být doplněn o další akce 

kulturně-společenského charakteru. Bližší informace o akcích bu-

dou průběžně doplňovány v dalších číslech Zpravodaje z Kamenice, 

na webových stránkách www.kckamenice.cz a www.obeckamenice.cz

5. září 2017 14.00 - 16.00 hod -  Knihovna
Finanční poradna.

Vstup zdarma

13. září 2017 od 16.00 – v ZŠ Kamenice. 
Klub seniorů při KC Kamenice

Přednáška s Mgr. Vlastou Hartvichovou nad foto-

grafi emi z mládí a historií kamenicka.

Vstup zdarma

11. září 2017 od 14.00 - 16.00 hod.  - Knihovna
Zábavné odpoledne v knihovně plné kvízů a há-

danek

Vstup zdarma

17. září 2017 od 14.00 – 17.00 hod – 
KD Kamenice
Veletrh sportovních a zájmových příležitostí 

v Kamenici

Vstup zdarma

2017

19. září 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Série improvizačních zápasů: 

Kamenické IMPRO(šou)

Vstupné dobrovolné

21. září 2017 od 10.30 hod. - KD Kamenice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

23. září 2017 od 11.00 hod – Ringhoff erovo 
nám. Kamenice, Velké Popovice a další 
místa.
Výstava vozů Tatra – Podzimní slavnosti

Vstup zdarma

Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda | Závodní speciál Karla Lopraise z Rallye

| ukázky Trucktrialu | promítání tématických filmů | cestopisné přednášky  

| RC modely | prohlídky pivovaru a další doprovodný program

25. září od 10.00 do 12.00 hod – Knihovna 
Schůzka s knihou – Čtení z nových knih pro malé 

děti

Vstup zdarma

26. září 2017 od 19.30 hod. – KD Kamenice
Promítej i ty – Švédská teorie lásky

Vstup  zdarma

Termíny  budou upřesněny  – Knihovna
Senioři v knihovně   

Trénování paměti

Internetová vzdělanost

ŘÍJEN
1. října 2017 
Hůlkobraní - soutěž mažoretkových skupin

2. října 2017 14.00 -16.00 hod – Knihovna
Jsi na tahu – aneb deskohraní v knihovně

Vstup zdarma

3. října 2017 od 9.00 hod – KD Kamenice
Pohádka: Příhody včelích medvídků 

– divadlo Krapet

Vstupné: 60 Kč

3. října 2017 od 10.30 hod – Knihovna
Pohádková knihovna pro maminky s dětmi ve věku 

od 3 do 5 let.

Vstup zdarma

3. října 2017 od 19.30 hod – KD Kamenice
Koncert Petr Vondráček a skupina Knezaplacení

Vstupné: 200 předprodej/ 250 na místě

6 -7. října 2017 – Klub seniorů při KC Ka-
menice
Dvoudenní výlet za památkami UNESCO

Vyprodáno

9. října 2017 15.00 - 16.00 hod – Knihovna
Čaj před čtvrtou – babičky a dědové čtou pohádky 

dětem.

Vstup zdarma

9. října 2017 – KD Kamenice
Divadelní představení: Rukojmí bez rizika

Vstupné – 450/ 400/ 350 Kč

13 - 15. října 2017 –  KD Kamenice
Podzimní bazar KŽ

Vstup zdarma

19. října 2017 od 10.30 hod. –  KD Kame-
nice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

20. – 21.  Října 2017 –  KD Kamenice
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky 2017

Vstup zdarma

26. října 2017 od 10.00 hod – Knihovna
Zkus si práci knihovníka

Vstup zdarma

27. října 2017 od 19.00 –  KD Kamenice
Stoneville fest – festival mladých kapel

Vstupné: bude upřesněno

KULTURNÍ AKCE

BOHOSLUŽBY

KULTURNÍ AKCE
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BOHOSLUŽBYBOHOSLUŽBY
Kostel sv. Martina v Kostelci u Křížků:
neděle 10.15 hodin
Kostel sv. Františka z Assisi v Kamenici:
sobota (s nedělní platností) 16.00 hodin
Kostel Panny Marie Sněžné ve Velkých 
Popovicích:
neděle 8.30 hodin

KULTURNÍ AKCEKULTURNÍ AKCE

ŘÍJEN
31. října 2017 od 19.30 hod  –  KD Kamenice
Promítej i ty – Kola vs. Auta

Vstup zdarma

Termíny  budou upřesněny  – Knihovna
Senioři v knihovně   

Trénování paměti

Internetová vzdělanost

3. listopadu od 19.00 – V Knihovně
Zahájení výstavy UNICEF „Děti ve válce“

Vstup zdarma

LISTOPAD

3. a 4. listopadu 2017 od 19.00 hod – KD Kamenice
Ochotnické divadlení

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, Děti a senioři 50 Kč

Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč

6. listopadu 2017 od 8.00 hod – Knihovna
Školka v knihovně - povídání o podzimu, čtení bás-

niček ….

Vstup zdarma

7. listopadu 2017 od 9.00 hod –  KD Kamenice
Pohádka: Kamarádi na výletě

Vstupné 60 Kč

7. listopadu 2017 14.00 - 16.00 hod -  Knihovna
Finanční poradna.

Vstup zdarma

7. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Koncert Michal Prokop & Framus Five

Vstupné: 350 Kč předprodej / 400 na místě

10. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Ochotnické divadlení

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, Děti a senioři 50 Kč

Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč

11. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Ochotnické divadlení  - Tři bratři v nesnázích – Spolek Tyl

Vstupné: Jedno představení - 100 Kč, Děti a senioři 50 Kč

Všechna představení - 290 Kč, děti a senioři 150 Kč

13. listopadu 2017 od 14.00 hod – Knihovna
Odpoledne se Sekorou - 50 let-úmrtí a 90 let-zrodu Ferdy 

Mravence

Vstup zdarma

14. listopadu 2017 od 19.30 –  KD Kamenice
Přednáška Radek Jaroš – Koruna Himaláje

Vstupné 200 Kč / 250 Kč

15. listopadu 2017– Knihovna
Vyhlášení výsledků celoroční soutěže

 „Moje kniha“

LISTOPAD

17. listopadu 2017–  KD Kamenice
Ples Přístavu Valnovka – Moderuje Petr Rychlý, hudba 

Kapela Jazzika

Vstupné: 990 Kč, v ceně celovečerní raut

25. listopadu 2017
Hafl a show

Vstupné: Bude upřesněno

21. listopadu 2017 od 19.30 hod. – KD 
Kamenice
Série improvizačních zápasů: 

Kamenické IMPRO(šou)

Vstupné dobrovolné

23. listopadu 2017 od 10.30 hod. –  KD Ka-
menice
Prodej textilu, lůžkovin a potřeb pro domácnost

Vstup zdarma

26. listopadu od 14.00 2017 –  KD Kamenice
Mikulášská nadílka klubu žen Kamenice

Vstupné: bude upřesněno

28. listopadu 2017 od 19.30 hod –  KD Kamenice
Promítej i ty – Co se nenosí

Vstup zdarma

30. listopadu 2017 od 19.30 hod. –  KD Kamenice
Adventní koncert Ireny Budweiserové

Vstupné 250 Kč

Termíny  budou upřesněny  – Knihovna
Senioři v knihovně   

Trénování paměti

Internetová vzdělanost

Termíny  budou upřesněny  – Klub seniorů při KC Kamenice
Setkání se seniory ze Sulic a Želivce

Přednáška se sociální pracovnicí

16. listopadu 2017– Knihovna
Zahájení výstavy „Moje kniha“

Vstup zdarma



Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda | Závodní speciál Karla Lopraise z Rallye 

Paříž - Dakar | Expediční Tatrabus | další historické nákladní a osobní automobily Tatra

23. 9. 2017 | Kamenice – Velké Popovice | 11:00–18:00

OD RINGHOFFERŮ PO SOUČASNOST

kyvadlová doprava Tatrabusem mezi Kamenicí a Velkými Popovicemi  

| ukázky Trucktrialu | promítání tématických filmů | cestopisné přednášky  

| RC modely | prohlídky pivovaru a další doprovodný program

P O D Z I M N Í  S L AV N O S T I

AUTOMOBILY TATRA

Rodinné centrum Kameňáček, z.s 

 
Letní rozvrh:  tábory ve vypsaných termínech (vice v rez. systému, zbývá pár volných míst).  Cvičení 
s fyzioterapeutem Petrem Marouškem nebo cvičení na míčích se Zuzkou v nárazových termínech, více na Facebooku 
a webu! 
  
Co Vás čeká po prázdninách? 
 
Děti: herna pro děti s tvořením, cvičení pro děti s Mommy Time, hudební kurzy Yamaha, angličtina pro děti Helen 
Doron. Již nyní se můžete zapisovat na kurzy a ukázkové hodiny zdarma na kurzy angličtiny pro děti. 
 
Dospělí: cvičení s fyzioterapeutem, cvičení na míčích, jóga pro dospělé, kurzy kresby, rekval.kurzy zdarma, kurzy 
angličtiny. 
 
Máte zájem o rekvalifikační kurzy ZDARMA?  Manažerské kurzy, PC kurzy, rekvalifikace, motivační setkání, atd.   
Kontaktujte nás!  Vhodné pro všechny věkové kategorie až k důchodovému věku, tj. i 55+ (všechny, kteří jsou, či 
chtějí být na trhu práce). 
 
 

  

KRÁSNÉ LÉTO! 
 

kamenice@helendoron.cz nebo https://kamenacek.webooker.eu 

www.kamenacek.cz      https://www.facebook.com/kamenacek.helendoronkamenice/ 

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. 

Vstupné je 100 Kč a zahrnuje
uvítací pivo Velkopopovický Kozel
a poukaz na prohlídku pivovaru,

který je možné využít
při příští návštěvě.

Čtvrteční letní kina na nádvoří  pivovaru vždy od 21 hodin.

13. 7. Příchozí
27. 7. Inferno

10. 8. Miluj souseda svého
24. 8. Focus

PIVOVAR VELKÉ POPOVICE, Ringhofferova 1
tel.: +420 323 683 425 | www.pivovar.kozel.cz

LÉTO S KOZLEM 
LETNÍ KINA V PIVOVARU  VELKÉ POPOVICE

www.napivosrozumem.cz
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Angličtina všechny úrovně (začátečníci  až pokročilí C1 - 
C2) ve večerních hodinách
Lekce 90 minut.  Cena za pololetí (15 lekcí) - 2400 Kč.
Angličtina  všechny úrovně (začátečníci  až pokročilí C1 - 
C2)  dopoledne ve čtvrtek s možností  hlídání dětí
Lekce 60 minut.  Cena za pololetí (15 lekcí) - 1600  Kč. Hlídání 
dětí v ceně.
Pro maminky a tatínky na mateřské dovolené i další zájemce 
s dětmi nebo bez dětí.
Informační schůzka bude ve čtvrtek 21. září 2017 
od 18.00 hodin v ZŠ Kamenice, s  hlídáním dětí.
Lektor: Mgr. Ludmila Hlinková, Dr., lida.hlinkova@gmail.com; 
tel.: 728 611 866 ,(dlouhodobé pobyty v zahraničí, zkouška 
CPE - úroveň C2, matka 3 dětí) dále: soukr. hodiny, kroužky Aj 
pro děti s vyzvednutím a vrácením do družiny
Kontakt:  Komunitní centrum, 737 970 444, 
email:krouzky-zskamenice@email.cz

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ PŘIPRAVUJE:KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ PŘIPRAVUJE: 

KURZY AJ PRO DOSPĚLÉ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 
PŘIPRAVUJEME KROUŽKY A KURZY

Pro předškolní děti:
• Cvičíme s dětmi – cvičení a hraní v tělocvičně pro malé děti 

ve věku 2 - 4 let a jejich doprovod
• Logopedie
Pro školní děti:
• Angličtina pro žáky 1. – 2. tř.
• Francouzština 
• Němčina 
• Příprava z ČJ a M na přijímací zkoušky pro žáky  7. a   9. tříd
• Logopedie
• Zobcová fl étna
• Sborový zpěv
• Kytara
• Hudebně  dramatický kroužek
• Pohybové hry pro 1. – 6. tř.
• Volejbal pro žáky 2. stupně
• Florbal
• Basketbal
• Keramika
• Výtvarný kroužek
• Základy kresby a malby pro 2. stupeň
• Animace
• Paličkování
• Vaření pro  2. – 7. tř.
• Šachy pro žáky od  2. třídy
• Klubíčkování - pletení 
• Šikovné ručičky 1. - 9. tř.
• Zdravotnický kroužek
• Kroužek informatiky

Všechny kroužky a kurzy začínají na začátku října.
Bližší informace najdete od začátku září na školních webových 
stránkách www.kameniceskola.cz v části zájmová činnost nebo 
na vývěskách ve škole.
E-mail:  krouzky-zskamenice@email.cz

• spolehlivého a energického lektora pro kroužek basketbalu pro 
pokročilé pro žáky 4. - 8. tříd.

• lektora pro kroužek informatiky se zaměřením na programová-
ní pro žáky 4. - 9. tříd.

• kreativní lektorku pro kroužek keramiky pro žáky 1. - 9. tříd.

V případě zájmu se prosím hlaste na emailové adrese: 
krouzky-zskamenice@email.cz

Telefon:  737 970 444, D. Kratochvílová

NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 HLEDÁME:NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 HLEDÁME:

TÝDEN HER PRO NASTÁVAJÍCÍ PRVŇÁČKY

Cílem této akce, která není pro děti povinná, je pomoci jim poznat nové 
kamarády, školní prostředí a také hezky prožít poslední dny prázdnin.
Děti povedou stejně jako minulý rok Tereza Dvořáková (učitelka MŠ 
Sluníčko) a Jan Koudela (student VŠ).
Každý den od 9.00 do 13.00 hod je připraven pro děti pestrý pro-
gram. Sraz je před školou.
Program obvykle probíhá v prostorách školní učebny a podle počasí 
i venku. 
Cena:  900,- Kč    při počtu minimálně 10 dětí, platba ráno před za-
čátkem akce  (všechny pomůcky a hračky budou pro děti připraveny 
ve škole).  Může se přihlásit nejvíce 17 dětí.
Přihlašování: do 31. července  2017  na telefonu 737 970 444 nebo 
na  e-mailové adrese: krouzky-zskamenice@email.cz.

Od pondělí 28. srpna do pátku 1. září 2017 v Základní škole Kameni-
ce jsme připravili pro nastávající prvňáčky pět dnů plných her, 
zpívání, malování a soutěží.

VÝLET DO MOŘSKÉHO SVĚTA

V sobotu 13.5.2017 jsem se zúčastnila celodenního výletu do Mořského 
světa v Praze na Výstavišti, který organizovala paní učitelka D. Vítová. 
Počasí nám přálo, v Mořském světě bylo málo návštěvníků a bylo to tam 
moc pěkné. Viděli jsme spousty rybek, žraloků, rejnoků, murén a jiných 
obyvatel moří. 
Výlet se opravdu vydařil. 
Určitě doporučuji navštívit toto krásné místo. 

Josefína Jedličková, 5.B

KOMUNITNÍ CENTRUM PŘI ZŠ KAMENICE . . .
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  Klub seniorů při KC Kamenice 

  Nastaly vytoužené prázdniny dětem i učitelům, ale také našim 
seniorům, protože o letošních prázdninách neplánujeme žádnou akci. Přesto 
i v letních dnech pro vás budeme chystat akce již podzimní a připravovat 
plán na rok 2018. Nápadů je spousta a snad vám jimi uděláme radost, 

například možná spolupráce se seniory z jiných obcí. Zajímá nás váš názor, a proto 
připravujeme dotazník, který vyhodnotíme a vaše nápady postupně zařadíme do 
programu akcí, stejně jako doposud.  

Připomínáme podzimní seznam akcí:                                                                                   

- přednáška s Mgr. Vlastou Hartvichovou nad fotografiemi z mládí a historií kamenicka, 
která se bude konat 13. 9. 2017 od 16:00 hod.v ZŠ Kamenice   
 - dvoudenní zájezd 6. - 7. 10. 2017 - památky UNESCO: Lednicko - Valtický areál, vinný 
sklípek                                  
- setkání se seniory ze Sulic a Želivce - listopad. Toto setkání pro nás bude navázáním 
spolupráce s paní Novákovou, která se ujala seniorů ze Sulic a Kostelce u Křížků. 
Společně se začali scházet v restauraci U slunce. Náhodně jsme se potkaly, slovo dalo 
slovo a možná příští vzájemná spolupráce může být pro nás přínosem. Listopadové 
setkání by mohlo být příjemným startem;           
- přednáška se sociální pracovnicí v listopadu nebo počátkem prosince                    
- předvánoční adventní setkání s občerstvením a programem 
Upřesnění a informace k těmto akcím najdete vždy v aktuálním čísle zpravodaje.  
 

Chtěla bych poděkovat všem seniorům, kteří se zúčastnili akce u ohně. Pro nás, 
obě Marie, to bylo velmi příjemné setkání a vnímáme, že kameničtí senioři se chtějí 
potkávat, spřátelit se a zajímat se o kamenicko i o druhé lidi. Neřeší, jak dlouho kdo 
v Kamenici bydlí. Chtějí být aktivní a nezůstávat pouze doma. Můj veliký dík patří také na 
obec Daně Boxanové za pomoc při organizaci s premiérou ohniště v nivě a všem, kteří 
pro nás ohniště a dřevo přichystali. Že jsme si to užili, to už je vidět z každé fotografie – 
díky pohotovým fotografům a Lence Medřické za hudební doprovod. Přidejte se k nám 
příště také, milí sousedé!      

Panu Křížovi bych také ráda poděkovala za jeho přínosnou přednášku a popřála mu 
zdravá včelstva a stále dobrý med. Personálu restaurace Na Rynku díky za vstřícnost a 
také za příznivou cenu podávané kávy se štrůdlem.         

                                                                             Za organizátorky Marie Hajdušková  

 
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na setkání s vámi opět v září.  
Majka a Marie 

 

 

Na žádost přispěvatelek je tato strana publikována bez grafi ckých i gramatických úprav ze strany redakce zpravodaje.
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DĚTSKÝ DEN NA LÁDVÍ 
,“Jééé, Mach a Šebestová a mají i sluchátko?! Júúú, to je přece Fiona, fuj, co to má za lektvary? Karkulko, kde máš vlka?“ Myslím, 
že pár hlášek malých dětí na tradičním Putování lesem Bukovcem při oslavě Dětského dne na Ládví, vyjadřují přesně, že zábava se 
povedla a všichni si pohádkové odpoledne na hřišti „Na skále“ užili každým coulem. 
Ratolestí se v sobotu 3. června na naší ládevské akci sešlo na osmdesát a k večeru jistě usínali s přáním, ať se jim zdá o pohádkové 
postavě, která se jim líbila nejvíce.
Velké poděkování patří všem, kteří s velkým nasazením a humorem pomohli den pro děti zrealizovat!

Za OV Ládví - Michaela Slámová

KUPTE OD SOUSEDA

Sousedé, využijte služby a nakupujte u místních 
obchodníků a podpořte tím podnikání  

v naší obci. 

Podnikatelé a živnostníci působící na území 
Kamenice, prezentujte zdarma Vaše služby na webu 

obce a získejte nové zákazníky. 

Registrační formulář pro místní podnikatele a 
následný seznam zaregistrovaných naleznete  

na webu : 

www.kamenice.cz
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SPOLEČNÉ TVOŘENÍ JE RADOST 
Horké počasí na začátku června vylákalo mnohé spíše do příro-
dy či k zahradnímu grilu. Po dlouhém období chladna není divu. 
Přesto některé zlákalo již podruhé pedigové „košíkaření“, a tak 
se ve sluncem prohřáté hasičárně tvořilo: namáčelo, rozplétalo, 
vyplétalo, zdobilo. Trvalo to dlouho, ale vyplatilo se. Co vzniklo, 
vidíte na fotografi ích. Paní Věra, naše milá lektorka, nešetřila 
chválou... 

My na oplátku děkujeme ještě jednou za její trpělivost a talent 
předávat své dovednosti ostatním. Společné tvoření připomíná 

svou atmosférou dávné draní peří – jen kýchání při něm není 
zapovězeno. V příštím roce se možná u pedigu opět sejdeme, 
nejspíše ovšem za dlouhých zimních večerů.

Jménem spolku Kamenicko přejeme všem krásné prázdniny. Na 
shledanou na  podzim na některé z akcí, které pořádáme! Více na 
www.kamenicko.cz

Text a foto: Michaela Valentová a Jana Kohlová

ZNÁTE KAMENICKO? VÍTE, KTERÉMU MÍSTU SE 
ŘÍKALO U PANNY MARIE?

Nedaleko kamenického zámku na úbočí vršku Kameničky, kde 
ve středověku stávala tvrz, se nachází malá uměle vytvořená jes-
kyňka, v které byla umístěna porcelánová socha Panny Marie. 
Dá se říci, že je to naše kamenická lurdská jeskyňka. Samotný 
objekt umělé jeskyně je vyzděn z masivních kamenů a překryt 
dvěma obrovskými „placáky“ a je stále ještě dobře zachovalý. 
Porcelánovou Pannu Marii připomínají už jen železné kotvy, 
kterými byla do kamenného zdiva upevněna. Místní občané si 
ještě pamatují, že socha byla v bílomodrém provedení, měla ruce 
sepjaté k modlitbě a růženec kolem krku. K jeskyni vedla úzká 
pěšina a svahy v bezprostředním okolí jeskyně byly podepřeny 
kamennými zídkami.  Přístup k jeskyni byl ohrazen kovaným 
plůtkem s brankou. 
Pravděpodobně se jednalo o Pannu Marii Lurdskou, jejíž atri-
buty jsou růže položená přes nohy a růženec. Ke zjevení Panny 
Marie v Lurdech mělo docházet ve dnech od 11. února do 16. 
července 1858. Panna Marie se údajně zjevila  tehdy čtrnácti-
leté dívce Bernadettě Soubirousové v malé jihofrancouzské 
obci Lurdy, v podhůří Pyrenejí. Tyto události, včetně církevně 
uznaných zázračných uzdravení nemocných, vyústily v pozdější 
prohlášení Bernadetty Soubirousové za svatou. Bernadetta byla 
blahořečená v roce 1925 a v roce 1933 byla svatořečená papežem 
Piem XI. Naše jeskyňka pravděpodobně vznikla někdy začátkem 

20.století, kdy popularita Panny Marie Lurdské v celém křesťan-
ském světě výrazně vzrostla. 
Tato malá jeskyně je dokladem naší historie a víry našich před-
ků, proto je důležité, aby nezanikla.
Najde se u Vás doma fotografi e původní sošky Panny Marie?  
Rádi bychom iniciovali obnovu této drobné památky. 

Za Spolek Kamenicko Jana Kohlová
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30. dubna se slétlo na struhařovském hřišti  mnoho malých čaro-
dějnic, čarodějů a podobných bytostí. Různé dovednosti jako tře-
ba chůzi na chůdách, házení šiškami nebo hod daleký s koštětem 
si vyzkoušeli malí i velcí, a  někteří se vydali i na stezku odvahy 
po hrázi rybníka. Přednáška o včelách a včelích produktech pro-
běhla v rámci akcí pro místní seniory 1. června. Přestože začala 
už brzy odpoledne v salonku restaurace Na Rynku, sešlo se doce-
la dost lidí. Byli mezi nimi někteří tématu znalí, se zkušenostmi 
s chovem včel, ale většina posluchačů měla o tomto tématu jen 
povšechné a základní vědomosti. Těptínský včelař pan Kříž nám 

Procházka kamenickou krajinou zakončená posezením u ohně. 
V krásném slunečném odpoledni dne 18. 5. 2017 se sešla parta lidí 
před KD v Kamenici, aby společně ušli v dobré náladě několik kilo-
metrů našimi osadami. Prošli jsme sídlištěm, kolem školy a rybníků, 
alejí za  statkem kolem koní k hrobce. Přes Zaječí vrch jsme stoupali 
lesem do Těptína a přes Skuheř do Kostelce u Křížků a Hůrkou zpět 
do nivy pod školou. Během cesty jsme si povídali o tom, co je u koho 
nového, jak se kdo má a přivítali i nové tváře aktivních seniorů, kteří žijí 
v Kamenici jen krátce. Cesta s pozorováním malebné přírody a s ma-
lými zastaveními nám trvala příjemnou jednu a půl hodiny. V nivě 
na nás již čekalo připravené ohniště s posezením a dřevem a Maruška 
zrovna chystala samoobslužný bar se zakoupenými buřtíky a pitím, 
které po procházce přišlo velmi k chuti. K ohni se přidali ještě další; ti, 

co nemohli přijít dříve, protože koukali na hokej nebo pro ně procház-
ka byla příliš náročná ze zdravotních důvodů. Lenka Medřická doběhla 
pro kytaru do auta a v momentě jejího návratu, kdy hrábla do strun, 
už  běžela zábava v plném proudu. Všichni zpívali a špekáčky voněly 
a oheň praskal s odkapávajícím tukem. Přezpívali jsme celý repertoár, 
který už senioři pravidelně nacvičují a přidali jsme další a další písničky 
zpívané dokonce dvojhlasně. Naše společnost se počala rozcházet, až se 
slunce sklonilo za stromy. Někteří vydrželi u ohně a u zpívání až do půl 
desáté. Vše uklidit, uhasit oheň. „Ahój, a zase někdy na takové procház-
ce okolím, bylo to moc prima setkání!“ – loučila se většina při odchodu 
domů. Tak zase na příští akci a děkujeme. 

Za seniory sepsala Jana Sehorsová

DOŠLO DO REDAKCE . . .

Přednáška o včelách a včelích produktech. 
přiblížil svět včel velice poutavým a  zajímavým vyprávěním. 
O životě a a hierarchii jednotlivých skupin v jejich společenství, 
dozvěděli jsme se vše o výrobě medu, o jeho druzích, o tom  jak 
rozeznat med kvalitní od nekvalitního, o jeho správném ucho-
vávání v domácnosti a také o jeho léčebných účincích. Prozradil 
nám, že on sám využívá také včelí jed - píchnutím žihadla - při 
léčení některých svých zdravotních problémů. Měli jsme mož-
nost jeho výborný med ochutnat, viděli jsme propolis v surové 
formě a také jsme si mohli něco medu koupit přímo na místě. 

Za zúčastněné: Eva Pernová

Krátké ohlédnutí za koncertem Chantal Poullain
V březnu letošního roku jsem se rozhodla využít svých zkušeností s po-
řádáním koncertů v Praze a zorganizovat jeden takový v některé z obcí 
na jihovýchod od Prahy, kde několik let žiji v domě svých předků. Najít 
vhodné prostředí pro zamýšlený koncert nebylo úplně jednoduché. 
Po nějaké době se mi přece jen podařilo najít přijatelný objekt a navíc 
ochotu ke spolupráci. 
A tak se 14. května konal ve Sport klubu 171 v Kostelci u Křížků kon-
cert šansonů Chantal Poullain za doprovodu saxofonu Štěpána Marko-
viče, piana Ondřeje Kabrny a kontrabasu Matěje Černého. Restaurace 
Na golfu, která je součástí klubu, se na dvě hodiny změnila na koncertní 
sál, v němž se sešlo na 100 posluchačů.
Chantal si přítomné záhy získala svým procítěným zpěvem i bezpro-
středním komentářem mezi skladbami. 
Atmosféru „Sladké Francie“ výborně doplnila i nabídka chřestového 
menu, která se v restauraci podávala po celý den. 

Co říci závěrem? Koncert byl přijat velmi pozitivně. Sešli se na něm 
starousedlíci, noví obyvatelé místní i z okolních obcí. Spokojenost 
s příjemným prostředím vyjádřili jak účinkující, tak posluchači. Ti svůj 
názor na koncert a zájem o další podobné akce vyjádřili v anketě, za což 
jim patří velký dík.  
Pozitivní reakce posluchačů jsou pro mě motivací k pokračování v zá-
měru organizovat další koncerty, které by mohly být kromě kulturního 
zážitku i platformou pro setkávání starousedlíků s novými obyvateli. 
Věřím, že mi Sport klub 171 s restaurací Na golfu zachovají přízeň a ak-
tivitám pro místní obyvatele budou nakloněny jako dosud.
Informaci o dalších koncertech najdou čtenáři Zpravodaje v přehledu 
kulturních akcí. 
Na setkání s příznivci hudby se  těší

S. Nováková, Želivec, organizátor koncertu

Okolní obce jsou formálně rozděleny podle příslušnosti k obecním úřa-
dům. Jejich obyvatele, zejména starousedlíky, však spojují dávné kon-
takty, např. ze školních let, kontakty pracovní atp. Program pro „dříve 
narozené“ organizují jednotlivé obce individuálně. Po setkání organizá-
torů tohoto programu z Kamenice a Sulic se zrodila myšlenka na uspo-
řádání některých akcí společně (Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků). 
Podzimní setkání by mělo být jednak neformálním přátelským pose-
zením těch, kteří nemají mnoho příležitostí se potkat a  podebatovat 
si o životě a jednak příležitostí shromáždit nápady a témata pro další 
společné programy.

Zajímá nás, zda by Vás zaujaly např. tyto společné akce:
vyprávět a poznávat zajímavé příběhy některých z Vás, besedovat se 
zajímavým umělcem, setkat se s právníkem roku 2016, který umí po-
radit např. s dědickým řízením, vypravit se na pěší turistický pochod 
po okolí, vyjet na jednodenní výlet nebo exkurzi, zúčastnit se víceden-
ního zájezdu do vzdálenější lokality, vydat se na jednodenní výlet třeba 
s vnoučátkem, které má zrovna volno ve škole, absolvovat kurs základní 
práce s počítačem

Pro Zpravodaj z Kamenice sepsala Stanislava Nováková 

SPOLUPRÁCE SE SENIORY ZE SULIC A KOSTELCE U KŘÍŽKŮ
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TENISOVÝ KANÁR SE DO KAMENICE 
VRÁTÍ JIŽ PODESÁTÉ

Amatérští tenisté si zahrají 
v Kamenici turnaj o Kame-
nického kanára. A to už po-
desáté. Hrát se bude čtyřhra 
a sportovci tak oslaví kulaté 
výročí této ojedinělé akce.
„Oslavy kulatého výročí 
Kanára budou pokračovat 
i  následným prázdninovým 
turnajem a turnajem o po-
hár knížete Václava. Hrát se 
bude vždycky čtyřhra,“ říká 
správce kurtů ing. Bořivoj 
Zatkal. 
Podle jeho slov zúčastnit se 
může každý, kdo přijde: třeba i smíšené dvojice a to od dětského 
věku až po zkušené seniory.
„Děti a mládež vždycky dokáže turnaj oživit stejně tak jako smí-
šené třeba i rodinné týmy,“ pokračuje Zatkal.

Třeba při Kamenickém kaná-
rovi dostane vítěz cenu, která 
potěší jeho chuťové pohárky 
a  navíc čeká ocenění i na po-
slední dvojici hráčů. Ta má 
jistou putovní plaketu rozče-
pýřeného kanárka. 
„Putovní plaketa kanára je 
originál a její nový majitel ji 
nesmí nechat další rok doma. 
To bychom neměli o co hrát. 
S  turnajem o Kamenického 
kanára počítáme v létě, kon-
krétně v sobotu 22. července,“ 
usmívá se Bořivoj Zatkal.

Celou slavnostní sezonu pak možná jako minulý rok završí me-
moriál Antonína Saxy, který v Kamenici vychoval řadu dobrých 
tenistů. Vloni se hrál poprvé.

S TENISEM JE MOŽNÉ ZAČÍT V PĚTI LETECH
Bořivoj Zatkal je nadšený sportovec, který se stará o kamenický tenisový kurt už deset 
let. Dokáže poradit začátečníkům hlavně z řad dětí. Za tu dobu mu prošlo pod rukama 
několik dětí i dospívající mládeže. Tenisová stěna, na které se tenisté mohou rozcvičit je 
zdarma, hodina tenisu pak za přívětivých 150 korun. Položili jsme mu pár otázek:

Řekněte nám, pane Zatkale, v kolika 
letech se dá s tenisem začít?

To je hodně individuální, každý má pro 
hru jiné předpoklady. Já osobně upřed-
nostňuji, aby to děti hlavně bavilo. Děti, 
musí mít zvládnutou koordinaci, umět 
držet raketu. A je jedno, zda je to v pěti 
nebo sedmi letech. Začít se může na te-
nisové stěně nácvikem základních úderů 
a pohybem po kurtu. Všem začátečníkům 
rád a nezištně poradím.

Když se dítě i jeho rodiče rozhodnou, 
že by byl tenis tím pravým sportem, 
můžou se spolehnout na nějaké pra-
videlné tréninky?

Na kurt chodí trénovat i zkušená trenér-
ka, která se úspěšně věnuje dětem v rámci 
tenisové školky od 5 let věku. Jsou i pří-
pady, kdy mladý zájemce o tenis využívá 
intenzivně tréninkovou stěnu, která je 
u nás zdarma a dosáhne sám požadované 
úrovně pro další postup v dorosteneckém 
věku.

Často se říká, že tenis je výbornou 
průpravou pro další sporty. 
Jak to vidíte vy?
Tenis má spoustu výhod. Při hře zapoju-
jete všechny svaly. Naučíte se předvídat 
a získávat odhad. Vybudovaná fyzička se 
pak samozřejmě hodí i při dalších spor-
tech. Posílené jsou svaly na rukách i no-
hách. Pro ženy ještě jedna velká výhoda. 
Díky bleskovým startům za míčem při te-
nise zeštíhlí hýždě a stehna. Navíc se hraje 
na čerstvém vzduchu, tím tenis zlepšuje 
nejen kondici, ale  i náladu.

Tenisový kurt Kamenice:
kurt + tenisová stěna

otevřeno od 9.00 do 19.00 hodin

cena za 1 hodinu 150 Kč

po domluvě metodická pomoc správce kurtu začátečníkům (tenisové rakety + míčky zdarma)

kontakt: ing. Bořivoj Zatkal 723 965 774

Text a foto: kolektiv autorů

KAMENICKÉ OBECNÍ HRY 2017
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Také v letošním roce se družstva sportovních 
nadšenců zapojila do obecního sportovního 
klání. Počasí ten den řádně přikládalo pod ko-
tel a tím se stávaly souboje ještě náročnější. 
Nikomu však nechyběla dobrá nálada.
Vítězi letošních KOH se stali:  
Chilli Peppers. Gratulujeme!
Děkujeme všem, kteří KOH organizovali 
a také těm, kteří se jich účastnili.
Fotografi e pořídila a zaslala Eva Kršňáková.
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Truhlářství se specializací na venkovní stavby 

www.drevosen.cz , e–mail: info@drevosen.cz ,  telefon: +420 727 876 797 ,+420 725 311 079

DřevoSen s.r.o., Řepčická 953 , 251 68 Všedobrovice - Kamenice

Altány  *  Pergoly   *   Zahradní domky  *   Garážová stání   *   Prolézačky   *   Dětské domečky   

ZNÁSOBTE ÚČINNOST SVÉHO INZERÁTU
NABÍZÍME VŠEM INZERENTŮM VE ZPRAVODAJI Z KAMENICE

Možnost PROLINKU MEZI INZERÁTEM, vyvěšeným na webových 
stránkách Kamenice (verze on-line), A PŘEDMĚTEM INZERCE.

Tato služba je zpoplatněna:

Inzeráty nan 1/4 strany a menší zy 50 Kč, 1/2 strany a větší za 100 Kč.

ŽÁDEJTE PŘI ZADÁVÁNÍ INZERÁTU.



17. září 2017 14:00 - 17:00 
prostranství před Kulturním domem v 
Kamenici 
V rámci veletrhu budete mít možnost Vy i Vaše děti, seznámit 
se s nabídkou možností trávení volného času v Kamenici a 
okolí. Jednotliví vystavovatelé, si pro Vás připravili nejrůznější 
představení, soutěže a tvořivé dílny. 

Pro děti bude připravena velká nafukovací atrakce. 

Srdečně Vás zve tým KC Kamenice

4. Veletrh sportovních a 
zájmových příležitostí pro malé 

i velké v Kamenici a okolí 

 2017


